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Eurobondit pysyvät sitkeästi Europarlamentin asialistalla
Europarlamen-
taarikko Sari 
Essayah’n mukaan 
eurobondeja esi-
tetään ratkaisuksi 
eurokriisiin, mutta 
ne vain syventävät 
velkasuota.

Samuli Rissanen

Vuoden 2013 täysistunnot 
ja äänestykset Euroopan 
parlamentissa alkavat jo tu-
tuksi tulleilla aiheilla. Par-
lamentti äänestää vuoden 
ensimmäisellä Strasbourgin 
viikolla eurobondeista. Pää-
töslauselmassa komissiota 
ja jäsenmaita kehotetaan 
tarkastelemaan mahdolli-
suutta ottaa käyttöön niin 
sanottuja vakausjoukko-
lainoja. Uudesta nimestä 
huolimatta kysymys on eu-
robondeista eli yhteisistä 
joukkolainoista, vaikka nimi 
on huolitellumpi.

– Vakausbondit tai euro-
bondit, nimi muuttuu, mut-
ta sisältö on kutakuinkin 
sama, Kristillisdemokraat-
tien europarlamentaarikko 
Sari Essayah vahvistaa.

Hän aikoo äänestää pää-
töslauselmaa vastaan. 

Yhteiset lainainstru-
mentit vain lisäisivät 
velkaantumista

Yhteisiä joukkolainoja on 
ehdotettu pitkään yhdeksi  
Euroopan velkakriisin rat-
kaisuksi, mutta Essayah’n 
mukaan ne vain syventäisi-
vät velkasuota.

– Käytännössä niiden 
käyttöön ottaminen tarkoit-
taisi, että jo valmiiksi korvi-
aan myöten velkaantuneet 
maat voisivat saada mark-
kinoilta lainaa enemmän 
ja halvemmalla kuin niille 
muuten voisi myöntää. Ei 
tämä voi olla terveellinen 
kehityssuunta, Essayah ar-
vioi.

KD:n europarlamentaa-
rikko näkee eurobondit 
hankalaksi oikeudenmukai-
suuden kannalta. ”Moraa-
likato” tässä kysymyksessä 
tarkoittaa, että hyvin asi-
ansa hoitaneet jäsenmaat 
joutuisivat maksamaan 
lainoistaan korkeampaa 
hintaa ja päätyisivät entistä 
enemmän velkakriisin mak-
sumiehiksi.

– Vaikka vakausbondien 
käyttöönoton ehdoksi sovit-
taisiin talouden tervehdyttä-
misohjelmaan sitoutumista, 
on ohjelman noudattamista 
vaikea varmistaa. Ja jos maa 
ei noudata ohjelmaa, saatai-
siinko jo annettu halpa raha 
takaisin, Essayah epäilee.

Eurobondit pulpah-
tavat esiin jatkuvasti

Essayah uskoo, että parla-
mentin demarit, vihreät ja 
vasemmisto saavat enem-
mistön puolelleen vakaus-
bondeista käytävässä äänes-
tyksessä. Päätöslauselmassa 

on kyse valiokunnan oma-
aloitemietinnöstä eikä sillä 
ole lainsäädännöllistä mer-
kitystä. 

– Äänestyksellä on ole-
massa tietty signaaliarvo. 
Komissio voi myöhemmin 
yhteisiä joukkolainoja esit-
täessään todeta, että Eu-
roparlamentissakin ollaan 
asiasta tätä mieltä.

Essayah’n oman ryhmän, 
EPP:n, europarlamentaa-
rikoilla, on asiassa ”vapaat 
kädet”. Äänestyksessä ha-
jontaa tapahtuu sen mu-
kaan, mistä päin Euroop-
paa EPP:n mepit tulevat. 
Italian ja Espanjan suurista 
kansanpuolueiden ryhmistä 
saattaa löytyä enemmistö 
eurobondien kannattajia, 
koska nämä maat hyötyisi-
vät yhteisistä joukkolainois-
ta.

”Ei enää lisää 
samaa lääkettä”

Vaikka eurobondeja huude-
taan nyt avuksi laajalla rin-
tamalla, jää kokonaiskuva 
Essayah’n mukaan akuutissa 
kriisinhoidossa vähemmälle 
huomiolle. Euron alkutai-
paleesta lähtien ongelma 
on ollut sama. Nousukau-
della  euroalueen korkotaso 
oli liian matala joillekin jä-
senmaille. Kiinteistökuplat 
ja velkaantuminen saivat 
muhia rauhassa. Yhteinen 
korkotaso ei ole Essayah’n 
mukaan oikea toimenpide 
tässäkään tilanteessa.

– Samaa lääkettä ei voi 
tarjota enää lisää. 

”Tavallinen veronmaksaja 
ei toivo EU-liittovaltiota”

Sari Essayah’n mukaan jo 
nyt on selvää, että kesän 
2014 eurovaaleissa käydään 
kirpeä keskustelu EU:n 
tulevaisuudesta. Tuolloin 

väitellään muun muassa 
siitä, mihin suuntaan EU:ta 
halutaan olla kehittämässä 
ja toisaalta, millaista integ-
raatiota Suomi haluaa olla 
rakentamassa.

Rintamalinjat liikkuvat  
Suomessa suurinpiirtein sii-
nä, onko liittovaltiokehitys 
se oikea suunta vai riittääkö 
yhteistyökuvioksi toimivat 
sisämarkkinat.

Liittovaltiokehitystä vas-
tustava Essayah uskoo, että  
nykyisestä yhä syvenevä in-
tegraatio on monilta osin 
enemmän eliitin hahmotte-
lema projekti.

– Tavalliset veronmaksa-
jat vierastavat federalistisia 
linjauksia, harva heistä toi-
voo EU-liittovaltiota.   

KD-meppi toivoo itse, 
että huomio suunnattai-
siin Europarlamentissakin 
pikemminkin siihen, millä 
tavoin kasvua ja työllisyyttä 
voitaisiin tukea. 

Iso-Britannia tuskin 
eroaa unionista

Tällä hetkellä Europar-
lamentissa näkemykset 
jakautuvat sen mukaan, 

kuinka syvälle velkasuohon 
jäsenmaa on vajonnut. Krii-
simaiden europarlamentaa-
rikot toivovat yhteisiä jouk-
kovelkamarkkinoita ja tii-
viimpää yhteistyötä, Saksan 
ja Suomen kaltaiset maat 
tiukempaa talouskuria. 

Iso-Britannia näyttää ui-
van yhä etäämmälle unionin 
ytimestä. Tanska ja Ruotsi 
ovat valinneet oman tasonsa 
yhteistyökuviossa. Tanskalla 
on Iso-Britannian tavoin ns. 
opt-out euroon nähden eli 
näiden maiden ei tarvitse 
koskaan ottaa yhteisvaluut-
taa käyttöön.

Essayah pitää epätoden-
näköisenä, että Ruotsikaan 
liittyisi valuuttaunioniin ai-
van lähiaikoina.

Essayah arvioi, että 
kansanäänestystä EU:sta 
harkitsevan pääministeri 
David Cameronin Iso-
Britannia tuskin etsii eroa 
unionista, koska on yksi 
sisämarkkinoiden suurim-
mista hyötyjistä. Iso-Bri-
tannia on kuitenkin tyyty-
mätön unionin taloudenpi-
toon.

– Brittikonservatiivit vaa-
tivat tiukkoja leikkauksia 

EU:n kehysneuvotteluis-
sa, mikä on sisäpoliittinen 
kriisi Cameronille. Hän oli-
si tyytynyt nykyisten mak-
suosuuksien tason jäädyt-

tämiseen. 
– Minun mielestäni Bri-

tannia ei halua eroa, vaan 
enemmänkin on kyse siitä, 
millaista EU:ta se haluaa. 

EU:n vuosi 2013 tuo mukanaan 
väännöt budjetista ja 
maataloustuista
 
• Eurokriisistä on tullut kestoteema Euroopan parlamen-

tissakin, jossa kuullaan tänäkin keväänä useita ehdotuksia 
kriisin ratkaisemikseksi. 

• Merkittävimmät talouspäätökset koskevat pankkiunionia 
ja euroalueen hallinnoinnin muutoksia. Eurobondit tai 
”vakausbondit” tekevät hiljalleen tuloaan.

• Neuvottelut EU:n pitkän aikavälin budjetista ovat venyneet 
tälle vuodelle. Ratkaisuja nähdään helmikuussa, jonka 
jälkeen alkaa kädenvääntö maataloustuista.

• Suomella ei katsota olevan maatalousneuvotteluissa kovin 
paljon voitettavaa, jos kohta ei paljon hävittävääkään. 
Suurimmat tukiaisten kahmijat, kuten esimerkiksi Ranska, 
saattavat olla tällä kertaa tiukimman paikan edessä.

Samuli Rissanen

Europarlamentaarikko Sari Essayah oli median vieraana Helsingissä viime perjantaina. Parlamentin tiedotustoimiston tilaisuudessa kuultiin lisäksi Satu 
Hassin, Liisa Jaakonsaaren ja Eija-Riitta Korholan näkemyksiä vuoden 2013 haasteista unionissa.

”Yhteistyö KD-kansanedustajien ja 
ministerin kanssa on saumatonta”
Sari Essayah’n paikka eu-
roparlamentissa on KD:lle 
strategisesti tärkeä, sillä 
pienellä puolueella on nyt 
kokoonsa nähden enemmän 
vaikutusvaltaa unionissa. 

KD:n suosittu europarla-
mentaarikko ei kuitenkaan 
myönnä olevansa KD:n ai-
nut äänitorvi unionissa. 

Essayah’n mukaan unio-
nin tason päätöksistä kes-
kustellaan säännöllisesti 
ministeri Päivi Räsäsen 
kanssa ja yhteistyö edus-
kuntaryhmän suuntaan on 
sekin toiminut saumatto-
masti. 

– Jos joku yhteistyötä 
haittaa, niin se on usein kii-

re. Aikataulu, jolla päätök-
siä pitää tehdä, on todella 
kireä.

Essayah pitää KD:n si-
sällä virinnyttä keskustelua 
puolueen europoliittisesta 
linjasta tervetulleena, sillä 
Kristillisdemokraatit osal-
listuvat samalla siihen ajan-
kohtaiseen keskusteluun, 

jota unionissa ja europarla-
mentissakin juuri nyt käy-
dään.

– Nyt on tärkeää hahmot-
taa, mihin suuntaan halu-
amme olla unionia kehittä-
mässä. Tämä on myös yksi 
tulevien eurovaalien päätee-
moista, Essayah ennakoi.
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